


 



 المستودعات المؤسسية في مصر والعالم العربي

 إهداء صالح ناجي / تقديم 

 قسم المك تبات والوثائق وتقنية المعلومات  –مدرس مساعد 

داب 
آ

 جامعة القاهرة–كلية ال

سبوع العالمي للوصول الحر 
أ

 2016 -عرض تقديمي  مقدم في ندوة ال



 



 المستودعات المؤسسية عالمًيا 

 المحتويات 

5 10/30/2016 



 :مقدمة 

 

ومؤسسات عامة بصفة المؤسسات تسلكه توجه الرقمية المستودعات تمثل 
جل من الخصوص وجه على العلمى والبحث العالى التعليم

أ
 لديها ما وإتاحة حفظ ا

وراق من
أ

 مؤسسات معظم استفادت وقد إلك ترونى، شكل فى وتقارير ووثائق ا
 فى المتمثل العلمى، البحث نتاج وإتاحة لحفظ التوجه؛ هذا من العالى التعليم

عمال الجامعية الرسائل
أ

بحاث المؤتمرات وا
أ

 والمحاضرات العلمية الدوريات وا
  .وغيرها العلمية
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 تعريف المستودع المؤسسي 

قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت ؛ لحفظ وإتاحة اإلنتاج الفكرى للباحثين •
عمال اإلدارية مثل 

أ
التقارير الفنية، : بالمؤسسة ،  وحفظ مخرجات المؤسسة من ال

عمال التراثية من 
أ

و قيود، وكذلك ال
أ

ى عوائق ا
أ

واللوائح والسياسات الجامعية دون ا
رشيفية، وهو بذلك 

أ
المخطوطات والك تب النادرة والصور التاريخية والوثائق ال

صول الفكرية للجامعة على شبكة اإلنترنت، 
أ

يقوم بجمع وتعريف وحفظ وإتاحة ال
حد وسائل تعزيز وترسيخ ثقافة الوصول الحر فى المجتمع العلمى

أ
 .ويعد ا



همية المستودعات المؤسسية 
أ

 ا

8 

داة المستودعات تعد
أ

 على تساعد فهى البحثية والمؤسسات للجامعات بالنسبة هامة ا
صول وحفظ إدارة

أ
هم ومن للمؤسسة، الفكرية ال

أ
نها مزاياها ا

أ
   : تتيح ا

صولها واسترجاع وحفظ وتعريف لجمع مناسبة طريقة المؤسسة استخدام
أ

 الفكرية، ا
صول تلك وتتجاوز 

أ
نظمة الفكرية ال

أ
 الرقمية، الكيانات لتشمل وتتسع العادية، النشر ا

 .العلمية البحوث ومخرجات التعليمية، والمواد المرئية، والعروض البيانات، ومجموعات
بحاثهم، واسترجاع حفظ على والطالب الباحثين مساعدة

أ
عمالهم وإتاحة ا

أ
خرين ا

آ
 لال

 .الفكرية الملكية حقوق حماية مع المؤسسة وخارج داخل
نشطة فى والتواصل والتعاون العلمية البحوث لمخرجات الحرة المشاركة تشجيع

أ
 ال

 .والبحثية التعليمية

 

 



 المستودعات المؤسسية عالمًيا 



 عدد المستودعات المؤسسية في العالم



 التطور الكمي ألعداد المستودعات الرقمية



البرمجيات المستخدمة فى إنشاء المستودعات 

 المؤسسية حول العالم 



 المستودعات المؤسسية على المستوى العربي 



 عدد المستودعات  الدولة 

 13 الجزائر 

 9 السعودية

 9 السودان

 5 مصر                

 2 المغرب

 1 قطر

 1 فلسطين

 3 العراق

 1 لبنان

 1 تونس

 1 الكويت
 0 ليبيا 

 0 البحرين

 0 الصومال 

 2 االردن

 0 سوريا

 0 موريتانيا

 0 عمان

 0 اليمن 

 0 جيبوتى

 0 جزر القمر 

 0 االمارات العربية المتحدة

 48 العدد الكلي



 
 .2016 يوليو إصدارة للمستودعات الويبومتركس تصنيف فى دخلت التى مستودًعا (31) العربي العالم فى المستودعات عدد بلغ

 1 

15 



 : التوزيع الزمنى للمستودعات 

 

قدم والمعادن للبترول فهد الملك جامعة مستودع كان
أ

 عربية لجامعة مستودع ا
 م،2008 عام فى سعود الملك جامعة مستودع تاله م،2007 عام فى إنشاؤه تم

 إنشاء عملية ذلك بعد توالت ثم م،2009 عام فى قطر جامعة ومستودع
   .المؤسسية المستودعات

ن فإن لذلك
أ

خرة جاءت العربية الدول فى الجامعات ا
أ

 إنشاء مواكبة فى متا
جنبية الدول فى نظيرتها عن المستودعات

أ
 مستودعات إنشاء على عملت التى ال

لفية بداية قبيل بها مؤسسية
أ

 .الثالثة ال
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 البرمجيات المستخدمة فى إنشاء المستودعات



 اإلنتاج الفكرى فى موضوع المستودعات

ثيره  ا عل ى المس توى العرب  ى •
أ

تزاي د الهتم ام بدراس ة موض  وع المس تودعات الرقمي ة وتا
م تقريًب  ا، بينم  ا تم  ت مناقش  ة تل  ك الموض  وعات بق  وة عل  ى المس  توى 2010من  ذ ع  ام 

 .الدولى مبكًرا

ل م يتج  اوز ع دد م  ا نش ر ع  ن موض وع المس  تودعات الرقمي ة عربًي  ا عش رات الم  واد م  ن •
جنبي ة ( الرس ائل الجامعي ة  –المق الت  –الك ت ب )

أ
بينم ا وص ل ف ى الدراس ات ال

ف المواد
آ

 .مائت بل ال

 



 بعض نقاط الضعف فى المستودعات المؤسسية العربية

ليات توفرها التي المزايا من بالرغم•
آ

 نجد العرب للباحثين للمعلومات الحر الوصول ا
ن

أ
سيس الالزمة التدابير نحواتخاذ العربي العالم اتجاه ا

أ
 الرقمية المستودعات لتا

 إنشائها وبرامج نظم توافر رغم الشديدين والبطء بالفردية يتسم خاصة بصفة
  .بالمجان

 تعد الدراسة محل المستودعات جميع بين المشتركة العوامل من مجموعة وهناك•
مام عائ ًقا

أ
مثل على بمهامها والقيام تقدمها ا

أ
 على التحفيز عامل ضعف : منها وجه ا

  .للعمل الموضحة السياسات تواجد وضعف الستخدام،

 



سف الشديد هناك العديد من المستودعات التى ظهرت ولم يك تب لها •
أ

لال
جل، وعدم وجود دعم 

أ
الستمرار، ربما يرجع ذلك إلى عدم وجود خطة طويلة ال

 :  مادى لالستمرار بالمشروع مثل 
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 الرابط المعطل المستودع

1 

 البريطانية بالجامعة اإللكترونية المطبوعات مستودع

 repository print-e BUE The بالقاهرة
prints.bue.edu.eg/-http://e 

2 

Qura-Al Umm  القرى أم بجامعة المراجع مستودع
Repository Reference University 

http://eref.uqu.edu.sa 

3 
 الخرطوم بجامعة العلوم كلية مستودع

DSpace@ScienceUofK 
http://oascir.uofk.edu/ 

 :jspui/8080http://dlibrary.umbb.dz/ بومرداس -  بوقرة امحمد جامعة مستودع 4
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 المستودعات إلنشاء العالمي التوجه هذا من الحكومية المصرية الجامعات غياب•
ن بالجامعات،

أ
 الجامعة هي التوجه بهذا اهتمت التى مصر فى الوحيدة الجامعة وا

مريكية
أ

ن إل ال
أ

ن هذا فى تجربة القاهرة لجامعة كان ا
أ

   : وهي الشا

عمال الجامعة تصدرها التى للمجالت رقمي مستودع إنشاء•
أ

   المؤتمرات وا
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عمال والرسائل الجامعة تصدرها التى للمجالت رقمي مستودع إنشاء•
أ

 المؤتمرات وا
  :  التالي الرابط على متاح

•eg/.edu.cu.//erepository:http 

سف•
أ

دلة على متاح غير المستودع هذا ولال
أ

 كما اإلنترنت، شبكة على المستودعات ا
نه

أ
   .المجالت بإنشاء الخاص OJS ببرنامج إنشائه تم ا
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مل 
أ

 بريق ا

تم تخصيص برنامج لبناء منظومة للمستودعات الرقمية داخل الستراتيجية القومية •
   إلىهذا البرنامج ويهدف  ،للمحتوى الرقمي العربي

 

وضع المعايير القياسية الخاصة ببناء المستودعات الرقمية لتعتبر مركزًا لخلق •
الرقمي، ويتم وضع تلك المعايير بمعرفة الهيئة التنسيقية العليا التي  المحتوى

شكال جمع المحتوى والتعامل معه وإدارته
أ

داخل المستودعات الرقمية  تحدد ا
  ونشره وإتاحته للمستخدم، مما يضمن توحيد المنهجية ويؤدي بالتبعية إلى اتساق

 .المحتوى الرقمي على النطاق القومي وتماسكه



طر العامة وإعداد البرمجيات. 1
أ

 منهجية لتصميم المستودعات الرقمية وبنائها وفقا لمعايير دولية تحدد ال

نظمة المستخدمة لبنائها
أ

 وتطبيقات ال

و صيغة المادة الرقمية . 2 أ
شكال ا أ

 .معايير إنتاج المحتوى الرقمي من حيث ا

العمل  خطوات عملية الرقمنة والقواعد الضابطة لها ومعايير ضمان الجودة، وما يتضمن ذلك من تصميم خط سير. 3
دوات التقنية الالزمة

أ
 وال

 قواعد تقنيات الترميز الضوئي للحروف ومحركات البحث مع التركيز على تقنيات البحث باللغة العربية. 4

سس تطبيقها  والتحديات المصاحبة لها وكيفية وضع اأ

 .المعايير المتبعة داخل المستودع الرقمي والتي تتعامل مع مكونات المحتوى الرقمي . 5

نظمة الدولية المتبعة لتصميم قواعد البيانات . 6
أ

 .ال

 معايير تحديد اشكال وبروتوكولت حفظ المادة الرقمية واسترجاعها. 7

شكال نشر المادة الرقمية واتاحتها. 8  معايير تحديد اأ

طر التقنية لنشر المحتوى الرقمي الذي يمكن ربطه بما يماثله عالميا. 9
أ

 ال

 

تي
آ

 :وبشكل عام، تتضمن معايير بناء المستودع الرقمي ال

 



 التوجهات الحديثة فى بناء المستودعات المؤسسية

 

 داء لتحسين البديلة القياسات استخدام
أ

 تلك :الرقمية المستودعات ا
 تتجاوز  والتى البحوث مخرجات مع المجتمع تفاعل كيفية حول القياسات
 :التفاعالت هذه وتشمل الستشهادات، على القائمة التقليدية القياسات

 .والتعليقات والتويتات والمراجعات والمدونات المرجعية واإلشارات التنزيالت

25 10/30/2016 



 
 اإلشارات ، Research Gate شبكة تويتر، بوك، الفيس :في تمثلت والتى البديلة القياسات استخدام على عربية مستودعات ثالث عملت

منية، للعلوم العربية نايف لجامعة الرقمي المستودع :هي المستودعات وهذه ،Bookmarks المرجعية
أ

 ذي جامعة مستودع بابل، جامعة مستودع ال
لك تروني قار  .  اإل

 2 

 10/30/2016 المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات  26



 

ثير العربي 10/30/2016
أ

 27 المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات  ومعامل التا



 التوجهات الحديثة فى بناء المستودعات المؤسسية

 

 ن الحديثة التكنولوجيات تطور  ومع القريب المستقبل فى المتوقع من
أ

 ا
كاديمي المجتمع فى هامة مكانة الجتماعية الشبكات تحتل

أ
 على يؤثر قد مما ال

   .المؤسسية المستودعات وجود

28 10/30/2016 



 التوصيات

 
 
 

ن تولي الجامعات العربية بمزيد من الهتمام  توصي الدراسة بضرورة اأ
لك ترونية مع  بإنشاء المستودعات المؤسسية بوصفها ذاكرة المؤسسة اإل

ضمان توفير الدعم الفني والمادي الكامل لها لضمان استمراريتها، مع 
العمل على استخدام القياسات والمعايير لقياس جودتها دورًيا، وكذلك 

ئمة لطبيعة المستودعات العربية بما يضمن  إعداد المعايير والقياسات المال
 . نجاحها واستمراريتها

  
  
 

29 10/30/2016 
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